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NYTT PARTNERSKAP FÖR SPEL MED 

LEDANDE EUROPEISKA SPELOPERATÖREN 

PAF 

Aspire Globals Pariplay har tecknat ett partnerskapsavtal för spel med Paf, en ledande 
europeisk speloperatör. Avtalet ger Paf tillgång till över 14 000 spel på Pariplays FusionTM- 
plattform. 
 
Pariplays omfattande utbud innehåller alla egenutvecklade spel och tusentals spel från branschens med 
eftertraktade spelstudios. Titlarna kommer snart att bli tillgängliga för Pafs kunder. 
 

Paf är ett internationellt spelbolag som grundades på Åland 1966 i syfte att generera vinster till 
samhällsnyttan. Paf var också ett av världens första spelföretag online när de lanserade sin webbplats år 
1999.  
 

Kim Johansson, Chief Gaming Officer, Paf, säger: “Det är mycket viktigt att kunna erbjuda kunderna 
variation och valmöjligheter för att vara före konkurrenterna. Vi kan göra det genom att erbjuda dem 
bra spel från FusionTM-plattformen. Vi ser fram emot att få se resultatet av samarbetet inom de 
närmaste månaderna.” 
 

Adrian Bailey, VD för Pariplay, säger: ”Det nya partnerskapet är av särskild betydelse med tanke på Pafs 
status som ansvarsfull speloperatör och geografiska räckvidd. Paf är en av de ledande namnen inom den 
europeiska spelbranschen och vi är mycket glada över att samarbeta med dem. Deras stora kundbas 
kommer att ha glädje inte bara av det stora spelutbudet, utan också av kvaliteten som vi erbjuder.” 
 

Förutom ett omfattande urval av lokalanpassade spel innehåller FusionTM också en rad verktyg för 
konvertering, retention och specialfunktioner. Den är dessutom licensierad på mer än 16 reglerade 
marknader. 
 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:  

Tsachi Maimon, VD, Tel: +346-3645 2458, e-mail: investors@aspireglobal.com 

Motti Gil, CFO, Tel: +356-9924 0646, e-mail: investors@aspireglobal.com  
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att 
framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk 
plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig 
eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Utöver B2B-erbjudandet driver Aspire Global också flera B2C-
varumärken, däribland Karamba som är det bästa exemplet på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på 
26 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, 
Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, 
Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet 
ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för 
mer information. 
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